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ALGEMEEN
Het gebouw is gelegen vlakbij het centrum van Oostende, tussen de Mercator en het Maria
Hendrikapark. Op wandelafstand (max. 5 min) van het station en de Kapellestraat, ongeveer
20 minuutjes stappen tot aan het Klein Strand. Kortom aangenaam wonen net buiten het
drukke centrum van Oostende met alle voorzieningen en transport binnen handbereik.
Voor het volledige gebouwencomplex zal een hoofdvereniging van mede-eigenaars worden
opgericht. WoonWel maakt hier deel van uit.
LIGGING

BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN
Het ontwerp voorziet een gebouw met kantoorgedeelte en 25 appartementen, type 2/3
(2 slaapkamers – 3 personen). Er is een lift aanwezig.
De appartementen zijn opgebouwd uit een inkomhal, een woonkamer met open keuken, 2
slaapkamers, een apart toilet, een badkamer met ligbad en een enkele of dubbele wastafel,
een berging met technieken en de voorzieningen voor een wasmachine. De indeling van de
ruimtes per appartement is verschillend. Bij iedere appartement is ook een terras voorzien, die
kan verschillen volgens verdieping.
Elk appartement heeft zijn individuele parkeerplaats onder een gezamenlijke carport. De
toegang tot de carport wordt afgesloten door een slagboom.
In de kelderverdieping bevinden zich de gezamenlijke fietsenstalling, de afvalberging en de
individuele bergingen.
Er werd geopteerd voor een mechanisch ventilatie systeem D met warmteterugwinning op de
afblaaslucht. Verder heeft elk appartement een zonneboiler met individuele zonnecollector
op het dak gekoppeld aan het sanitair warm water en de verwarming. (bijverwarming via
gaswandketel)
E-peil: tussen E40 en E47.
Foto’s kunt u terugvinden op onze website: www.woonwel.be onder projecten.

PLANNEN
Zie volgende.
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MATERIALENLIJST
Het appartement werd gebouwd volgens traditionele en beproefde bouwmethoden, die
garant zullen staan voor de degelijkheid van uw appartement, door de jaren heen.
Funderingen
fundering op palen + algemene funderingsplaat
Rioleringen
riolering met dikwandige PE-buizen van aangepaste diameter, voorzien van de nodige
inspectieputten
septische put 15000 liter
gescheiden aansluiting op de openbare riolering
Aanleg van de omgeving
oprijlaan in asfaltbeton en verhardingen in betonklinkers
groenaanleg in overeenstemming met de eisen van defensie
carport met toegewezen plaatsen op een parkeerterrein afgesloten met een
automatische hefboom
Opgaand metselwerk/betonwerken
binnenmuren in gipskartonplaten en kalkzandsteenblokken; ontdubbelde
scheidingsmuren met 5 cm minerale wol tussen de woningen
parement: kopenhagen, steenbakkerij Desta waalformaat:
gevels 20x5x90 cm verwerkt met doorstrijkmortel in wildverband
verticaal toegepast onder de kroonlijsten
spouwisolatie 14 cm PIR geplaatst in 2 lagen
deur- en raamdorpels in beton
balken en kolommen in ter plaatse gestort beton;
profielstaal gevellateien, wit gelakt voor toepassing aan de kust;
Dakconstructie en dakbedekking
geprefabriceerde welfsels in gewapend beton, ter plaatse opgestort;
isolerend hellingbeton met ingesloten eps blokken
bitumineuze dakdichting
regenwaterafvoeren terrassen in geprepatineerd zink
Buitenschrijnwerk
ramen en deuren in gemoffeld aluminium met thermische onderbreking (3kamerprofielen) wit, met bijhorend hang- en sluitwerk;
hoogrendementsglas U ≤ 1,0 W/m2K; geen zonwerende beglazing voorzien
glazen buitendeuren en ramen met borstwering <90cm voorzien van
veiligheidsbeglazing, volgens glasnorm;
veiligheidscilinder, zelfvergrendelend vijfpuntslot op alle de toegangsdeuren, behalve
toegang fietsenstalplaats;
brievenbussen gegroepeerd aan de rooilijn
Afwerking van de oppervlakken
gipsbepleistering op alle muren en betonplafonds;
cementpleister ter hoogte van wandbetegelingen
vloeropbouw verdieping
8 cm schuimbeton
5 cm cementchape 1 cm keramische tegel
keramische wandtegels in badkamer, wanden met douche, bad of lavabo
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Binnenschrijnwerk
- schilderdeuren met dagstukken en omlijstingen, aangepast slot op badkamer- en wcdeuren;
- keukenmeubel in spaanplaat
Ventilatie
- mechanische ventilatie systeem D met warmteterugwinning op de afblaaslucht
- afvoerventielen voorzien in badkamer, toilet, berging en keuken;
Brandpreventie
- brandhaspels een rookmelder gekoppeld aan een brandcentrale op iedere bouwlaag
Elektriciteit
- volledige uitrusting voor normaal elektrisch comfort;
- aansluitpunten voor data en tv-distributie in alle leefruimtes en slaapkamers
- minstens 4 stroombanen per woning voor de verlichting, de contactdozen en de vaste
uitrusting met een laag vermogen
- minstens 2 stroombanen voor de voeding van vaste of verplaatsbare elektrische
toestellen met vaste plaats, via aansluitdozen
- buitenverlichting aanwezig op de gevel
- individuele belinstallatie
Centrale verwarming
- aansluiting op het gasnet, met een voedingspunt voor de cv
- condenserende gaswandketel met sanitair warmwaterproductie
- individuele zonnecollector op het dak
- plaatstalen paneelradiatoren
- leidingen in aangepaste soepele kunststofbuizen, met bijhorende collectoren
- regeling via een kamerthermostaat met dag- en nachtprogramma
- thermostatische radiatorkranen op alle radiatoren
Sanitair
- warmwaterproductie gekoppeld aan de cv-gasketel.
- leidingen in aangepaste soepele kunststofbuizen, met bijhorende collectoren
- voorziene toestellen (met toebehoren):
- toilet + handwasbakje in afzonderlijk toilet
•
enkele of dubbele lavabo in badkamer
•
bad (met aansluitmogelijkheid voor doucheslang)
•
afwastafel keuken met aftakpunt voor vaatwasmachine
- dubbele dienstkraan bij aansluitpunt wasmachine
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STAAT VAN GESTELDHEID
Vóór het tekenen van de akte wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. Ontoelaatbare
zichtbare gebreken worden opgenomen. Ook de energieovernamedocumenten worden
in orde gebracht.
Eens de staat van gesteldheid ondertekend, is de aannemer niet meer verantwoordelijk voor
de zichtbare gebreken, die u pas later zou ontdekken.
De aannemer blijft 1 jaar aansprakelijk voor onzichtbare gebreken en 10 jaar voor
stabiliteitsproblemen.
Let bij het opstellen van de staat daarom goed op volgende punten:
Binnen in het appartement:
Is de geplaatste vloer niet beschadigd
Kunnen alle ramen en deuren geopend en gesloten worden...
Is het schrijnwerk ongeschonden en zijn alle sleutels meegeleverd
Zijn de geleverde toestellen niet beschadigd (bad, toiletten, lavabo’s, radiatoren...)
en volledig (met hun stoppen, kranen, enz..)
Zijn alle zekeringen geplaatst, werken alle lichten...
Zijn de handleidingen meegeleverd van gaswandketel, kamerthermostaat
...
Buiten het appartement:
Zijn de goten in goede staat ...
Is het buitenschrijnwerk niet beschadigd ...
...
Let verder ook op het openen en sluiten van deuren en ramen. Als ze te erg klemmen,
moeten ze bijgeregeld worden. Deuren die over de vloer schuren, moeten worden
bijgeschaafd, omdat ze anders de vloer kunnen beschadigen. Het is echter best nu nog niet
te veel hout weg te nemen, omdat de deuren na verloop van tijd nog zullen krimpen door
het uitdrogen van het appartement. (Bij de voorlopige oplevering is nog veel bouwvocht
aanwezig in de woning)
Voor de onzichtbare gebreken blijft de aannemer nog verantwoordelijk tot de definitieve
oplevering (1 jaar na de voorlopig oplevering).
Voor zeer ernstige gebreken (bv. waarbij de stabiliteit van het gebouw in het gedrang zou
komen + waterdichtheid van het dak), blijft de aannemer 10 jaar aansprakelijk.
Vermeld op de staat van gesteldheid alleen die punten die door de aannemer moeten
herbekeken worden en niet diegene die door uzelf moeten worden uitgevoerd bij het afwerken
van uw appartement.
SLEUTELS
Bij akte ontvangt u de sleutels en wordt u eigenaar van het appartement.
POSTINTERVENTIEDOSSIER
De koper ontvangt bij het verlijden van de koopakte of ten laatste 6 maanden na de
voorlopige oplevering een exemplaar van het postinterventiedossier opgesteld door de
veiligheidscoördinator. Dit dossier bevat o.m. de bouwplannen, de technische fiches van de
gebruikte materialen, het elektrisch schema, het keuringsverslag van de elektrische uitrusting,
gas- en waterinstallatie, het EPB verslag, …
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INGEBRUIKNAME VAN UW APPARTEMENT
Bij het bouwen werd veel water gebruikt (enkele duizenden liter per woning). Al dat vocht
moet zo snel mogelijk uit uw appartement. Om het water te laten verdampen is warmte
nodig. Een goede verluchting zal ervoor zorgen dat het verdampte water naar buiten wordt
afgevoerd.
Daarom is het belangrijk is dat uw huis goed verlucht wordt in de zomer en dat het verlucht
én verwarmd wordt in de winter, in het bijzonder tijdens het eerste jaar (het eerste jaar zal de
energierekening daardoor ook wat hoger liggen).
Wacht nog even met het schilderen en behangen van muren. Dit verhindert de verdamping
van het bouwvocht, met blaasvorming of andere schade tot gevolg.
Vermijd uw appartement in het begin tot te hoge temperaturen op te warmen waarbij u de
ramen en deuren gesloten houdt: de luchtvochtigheid zou te sterk oplopen wat zeer slecht
is voor het houten schrijnwerk.
Best kan u het appartement opwarmen tot een constante temperatuur van 18° waarbij u het
verdampte vocht de mogelijkheid geeft het appartement te verlaten.
VERDERE AFWERKING VAN UW APPARTEMENT
Let op bij het poetsen met water: deuren die nog niet geschilderd zijn, zuigen langs onder
water op en zouden kunnen zwellen en beschadigd geraken. Neem de deuren af bij het
schilderen en schilder ook de onderzijde.
De afdekplaatjes van elektrische schakelaars en stopcontacten kunnen gemakkelijk
verwijderd en teruggeplaatst worden (stroom uitschakelen!). Hetzelfde geldt voor de
radiatoren.
Krimpen van het pleisterwerk kan zich voordoen op de overgang tussen verschillende
materialen (beton – metselwerk – hout), gezien alle materialen anders reageren op
temperatuursverschillen. Over een jaar zal dit zich stabiliseren en kan het pleisterwerk er
eventueel bijgewerkt worden, bvb bij het schilderen of behangen.
Informeer u grondig bij een bevoegd persoon indien u iets wilt wijzigen aan uw woning.
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GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN UW APPARTEMENT
Vanaf de datum waarop u de sleutels ontvangt, bent u ook verantwoordelijk voor de goede
staat van uw appartement. U moet erover waken uw appartement "als een goed huisvader"
te gebruiken en ze ook regelmatig te onderhouden. Door een goed onderhoud gaat uw
appartement veel langer mee.
Het onderhoud van de algemene delen van het gebouw zal worden beheerd door de
syndicus. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering worden de gemaakte kosten en nodige
investeringen in het gebouw overlopen. Het is aan te raden om als eigenaar deel te nemen
aan deze vergadering.
Buitenschrijnwerk
Ook aluminium schrijnwerk moet onderhouden worden, reinig regelmatig de profielen.
Sanitair
Gooi niets in het toilet of de afvoeren dat de leidingen zou kunnen verstoppen.
Vet stolt en verstopt afvoerleidingen en putjes. Giet vet niet door de afvoeren, maar
vang het op en breng het naar het containerpark.
De afvoerleidingen bestaan uit PVC, giet dus nooit PVC-aantastende producten in
de gootsteen.
Gebruik bij de WC's altijd reinigingsproducten die niet schadelijk zijn voor de septische
put.
Maak sifons schoon als het water trager begint weg te lopen.
Wees waakzaam voor lekkende kranen en controleer regelmatig of het spoelsysteem
van het toilet niet lekt.
Draai regelmatig de filters op het uiteinde van een kraan los om kalkaanslag te
verwijderen.
Centrale verwarming
Lees de gebruikshandleiding van de condenserende ketel en de zonnecollector
aandachtig, en hou rekening met de erin opgenomen voorschriften.
Tweejaarlijks preventief onderhoud van de verwarming is verplicht. Dit wordt ook
aangeraden om eventuele defecten tijdig op te sporen, om een hoger rendement
te behouden en de levensduur te verlengen.
Kijk regelmatig na of er nog genoeg druk op de leidingen van de CV zit. Een groot
drukverlies over een korte periode kan wijzen op een lek.
Controleer regelmatig de werking en instellingen van de thermostaat. Zo kunt u veel
energie besparen.
Mechanische Ventilatie
Een vochtig appartement is een ongezond appartement, daarom is het belangrijk uw
ventilatie goed te onderhouden.
Neem zeker de gebruikershandleiding door, bij bepaalde type ventilatiesystemen moeten
de filters geregeld worden vervangen.
De verse lucht komt uw appartement binnen via de raamroosters in leefruimtes en
slaapkamers, en wordt via spleten onder de deuren naar badkamer, wc, keuken en
bergingen gebracht, waar afvoerroosters voorzien zijn.
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Omdat vandaag veel inspanningen geleverd worden om luchtdicht te bouwen en zo
warmteverlies langs spleten en kieren tegen te gaan, is het belangrijk dat de gecontroleerde
toe- en afvoer van verse lucht mogelijk blijft in het appartement. Zorg er daarom voor dat de
afzuigopeningen niet belemmerd worden, zorg er ook steeds voor dat de ventilatieroosters
in de ramen open staan. Reinig de verluchtingsroosters regelmatig om een vlotte
luchtdoorlaat te behouden. Raadpleeg de handleiding van de roosters om ze gemakkelijk
te kunnen demonteren voor reiniging.
Een van de meest voorkomende problemen bij goed geïsoleerde appartementen, is het
ontstaan van oppervlaktecondensatie, met schimmelvorming tot gevolg.
-

-

-

-

Hou deuren van niet verwarmde kamers en kamers waar damp geproduceerd wordt,
dicht, om de verspreiding van waterdamp in het appartement te vermijden.
Zorg ervoor dat geproduceerde damp zo snel mogelijk naar buiten afgevoerd wordt:
ventilatieroosters moeten altijd open staan, dampkap gebruiken tijdens het koken, …
Tijdelijke oppervlaktecondensatie is uiteraard niet altijd te vermijden, een goede
ventilatie is daarom onontbeerlijk.
Bij het gebruik van een droogkast, moet de damp van het toestel onmiddellijk naar
de buitenlucht afgevoerd kunnen worden. Wil je de droogkast installeren op een
plaats waar directe afvoer naar buiten niet kan, koop dan een condenserende
droogkast en plaats ook die best op een goed verluchte plaats.
Laat de temperatuur in alle bewoonde kamers niet beneden de 15°C dalen. In koude
kamers raakt de koude lucht heel vlug verzadigd met waterdamp uit onze adem.
Deze damp slaat neer op de koude wanden, wat schimmelvorming kan veroorzaken.
Indien er zich nog condensatieproblemen voordoen in kamers met een
luchttemperatuur hoger dan 15° C, dan moet de kamer beter geventileerd worden.
Zet na het opstaan het slaapkamerraam 10 minuutjes open, om de kamer te luchten.
Vorming van lichte oppervlaktecondensatie op hoogrendementsbeglazing is geen
uitzonderlijk verschijnsel. Indien er zich echter belangrijke condensatie blijft voordoen,
wijst dit op onaangepaste woonvoorwaarden. Hou dan de luchtvochtigheid van de
kamer extra onder controle, neem de bron van het vocht weg of verhoog de
ventilatie en indien nodig de kamertemperatuur. In geval van onzekerheid,
raadpleeg een bevoegd persoon.

Elektrische installatie
Het aangewezen regelmatig de verliesstroomschakelaar te testen (drukknop indrukken, de
schakelknop moet de stroom onderbreken). Wanneer de verliesstroomschakelaar of de
automatische zekeringen regelmatig afspringen, moet u de oorzaak opsporen en het
eventuele defect laten herstellen.
Algemeen
Zorg ervoor dat kleine defectjes zo vlug mogelijk verholpen worden (een slepende deur,
scharnieren die piepen, een goot die overloopt, enz.) om verdere schade te voorkomen.

Mocht u problemen ondervinden bij het interpreteren of uitvoeren van bepaalde zaken,
raadpleeg dan een vakman. Vakkundige oplossingen zijn uiteindelijk meestal duurzamer (en
dus goedkoper) dan gedeeltelijke interventies.
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PRIJZEN
Onderstaande oppervlaktes en verkoopprijzen zijn inclusief btw en omvatten eveneens de
terras, individuele berging en carport.
Adres
App. 15/01.01

Opp.
+/- 110,20 m²

Prijs

App. 15/01.02

+/- 115,90 m²

€ 215.817,80

App. 15/01.03

+/- 131,90 m²

€ 237.876,20

App. 15/02.01

+/- 109,70 m²

€ 210.937,40

App. 15/02.02

+/- 110,10 m²

€ 211.587,80

App. 15/02.03

+/- 117,90 m²

€ 227.364,20

App. 15/03.01

+/- 109,70 m²

€ 210.937,40

App. 15/03.02

+/- 110,00 m²

verkocht

App. 15/03.03

+/- 117,90 m²

€ 227.876,20

App. 15/04.01

+/- 109,70 m²

€ 210.937,40

App. 15/04.02

+/- 110,10 m²

verkocht

App. 15/04.03

+/- 117,90 m²

€ 227.876,20

App. 15/05.01

+/- 115,50 m²

€ 218.027,40

App. 15/05.02

+/- 111,20 m²

verkocht

App. 17/01.01

+/- 123,40 m²

€ 232.032,80

App. 17/01.03

+/- 109,20 m²

€ 210.175,60

App. 17/02.01

+/- 117,90 m²

€ 227.876,20

App. 17/02.02

+/- 109,60 m²

verkocht

App. 17/02.03

+/- 109,20 m²

€ 210 175,60

€ 211.151,20
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App. 17/03.01

+/- 117,90 m²

€ 227.876,20

App. 17/03.02

+/- 109,60 m²

verkocht

App. 17/03.03

+/- 109,20 m²

€ 210.175,60

App. 17/04.01

+/- 117,90 m²

€ 227.876,20

App. 17/04.02

+/- 109,70 m²

verkocht

App. 17/04.03

+/- 109,20 m²

€ 210.175,60

WAARBORG
Bij het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop vraagt WoonWel aan de
kandidaat-koper een waarborg van € 4.569,00. Deze waarborgsom wordt gebruikt om
gedeeltelijk de aktekosten (kost van de aankoopakte + lening wordt geraamd op € 5.000,00)
te betalen.
FINANCIERING
De aankoop en eventuele verdere afwerking (keuken en vloeren) kan, voor zover de
solvabiliteit het toelaat, volledig of gedeeltelijk gefinancierd worden met de Vlaamse
Woonlening waar WoonWel in bemiddelt. Meer informatie en voorwaarden zijn terug te
vinden via de website van WoonWel : www.woonwel.be.
Deze appartementen zijn voorzien van vloeren en keuken.

Alle in deze brochure opgenomen gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

